
Váš list čfslo l zo dr"ia: 

Vec: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
SEKCIA MAJETKOV A A EKONOMICKÁ 

Oddelenie mestského majetku 

Naše čfslo: 

M/1229/2015 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vážený pán 
PhDr. Rudolf Dupkala 
Poslanecká schránka č.8 
predseda VMČ č. 6 

Vybavuje !linka Prešov: 

Ing. Benčíková/31 00217 5.3.2015 

UI.Justičná- žiadost' o prenájom nebytových priestorov 
-žiadosť o zaujatie stanoviska 

Na základe žiadosti o predÍženie nájomnej zmluvy č. 4518, ktorou má žiadate!' v 
prenájme nebytové priestory nachádzajúce sa na I. NP v objekte na ul. Justičnej č. 14 
v Prešove, Vás žiadame o zaujatie stanoviska k žiadosti o predÍženie prenájmu pre žiadate l' a 
MEDIKAL, s.r.o .. Nebytové priestory užíva na zdravotnícke účely. 

S pozdravom 

lxPríloha 
Kópia žiadosti 

JUDr. Ľud!d.gová 
poverená riadením odboru 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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PllESOV REAL .. , .•. 

Váš list: Naša značka: 
JC 12o15 

Vec: Žiadost' o stanovisko k predÍženiu nájmu 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
TeL: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 
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Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Komisia pre nebytové priestory 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
23.01.2015 

MEDIKAL, s.r.o so sídlom na Čapajevovej 23, 080 Ol Prešov - žiadost' zo dňa 
22.1.2015 o predÍženie nájomnej zmluvy. 

Spol. MEDIKAL, s.r.o., zastúpená konatel'om Ing. Karolom Schneiderom, užíva 
nebytové priestory na Justičnej č. 14, na I. NP o výmere 148,50 m1, za účelom -
zdravotníctvo, na základe vydaného Súhlasu č. M/4926/20 14 zo dňa 19.3.20 14. 
Nájomná zmluva č. 4518 bola uzatvorená na dobu určitú l rok, a to do 31.03.2015 
s výškou nájmu 65 €/m1/rok, t.j. 9652,56 € za rok. 

Spol. MEDIKAL vo svojom liste žiada o predÍženie platnosti nájomnej zmluvy na 
ďalšie obdobie - na dobu neurčitú, resp. viac rokov, najmenej však na dobu l roka, 
poukazujúc pritom na investovanie nemalých prostriedkov do predmetu nájmu .. 
Ide o nájomcu, ktorý si plní svoje finančné záväzky načas. 

Správca nemá výhrady voči predÍženiu nájomnej zmluvy, rozhodnutie o forme d'alšieho 
prenájmu ponecháva na vlastníka. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. ter Bobko 
konatel' 

Ing. Juraj Hu~á~ 
konatel' // ~--___) 
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Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s .. č. ú.: 1019764005/1111 



j Naša značka 
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F?ešov R EAĽ:'.o_ 
Došlo 
dňa: 

ó. Spisu: 

Prílohy: 

2 2 -01- 2015 

l Skart. znak: 

l Vaša značka 
l 

poštová adresa / Čapajevova 23, 080 01 Prešov, Slovakia 

i 
l PREŠOV REAL, s.r.o. 
i Správca nebytových priestorov 
/ Slovenská 40 
! 080 01 PREŠOV 

l 
Vybavuje 
Ing. Karot Schneider 

l Prešov 
l 22.01.2015 

Naša spoločnosť MEDIKAL, s.r.o., Čapajevova 23, 0800 1 Prešov má uzatvorenú Nájomnú 

zmluvu č. 4518 l AL TAN /, na dobu určitú - 1 rok, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov 

na ul. Justičná 14 v Prešove. 

Uvedený priestor využivame a do opravy predmetných priestorov sme investovali nemalé 

finančné prostriedky. 

Na základe uvedeného Vás žiadame o predlženie predmetnej nájomnej zmluvy na dobu 

neurčitú resp. na dobu určitú- 1 roka, pripadne obdobie viac rokov. 

S pozdravom 

sícl\o spoioť:nos.tl 

(a.pz:_!evovc'\ 2 3 
080 O l Prešov 
S!ovakia 

konrakt 

Ing. Karol Schneider 
konateľ 


